
Irmãos e irmãs, a liturgia deste � nal de 
semana re� ete sobre o sentido da his-
tória da salvação e nos diz que a meta 

� nal para onde Deus nos conduz é o novo 
céu e a nova terra da felicidade plena, da 
vida de� nitiva. Este quadro, que deve ser o 
horizonte que os nossos olhos contemplam 
em cada dia da nossa caminhada neste 
mundo, faz nascer em nós a esperança; 
e da esperança brota a coragem para en-
frentar a adversidade e para lutar pelo ad-
vento do Reino. 

 
1. ENTRADA I

1. Vem, e eu mostrarei que o meu cami-
nho te leva ao Pai, guiarei os passos teus 
e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e sa-
berei como chegar ao � m. De onde vim, 
aonde vou, por onde irás, irei também. 

2. Vem, eu te direi o que ainda estás a pro-
curar. A verdade é como o sol e invadirá 
teu coração. Sim, eu irei e aprenderei mi-
nha razão de ser. Eu creio em ti que crês 
em mim e a tua luz verei a luz. 
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3. Vem, e eu te farei da minha vida parti-
cipar. Viverás em mim aqui, viver em mim 
é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida 
inteira assim. Eternidade é na verdade, o 
amor vivendo sempre em nós.

4. Vem, que a terra espera quem possa e 
queira realizar, com amor, a construção de 
um mundo novo muito melhor! Sim, eu 
irei e levarei teu nome aos meus irmãos. 
Iremos nós e o teu amor vai construir en-
� m a paz!  

2. ENTRADA II

1. Todos reunidos na casa de Deus, com 
cantos de alegria e grande louvor. Vamos 
celebrar os feitos do Senhor e sua bonda-
de que nunca tem � m. (bis)

Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos 
celebrar, Deus está aqui, no meio de 
nós. (bis)

2. Quando estamos juntos unidos a ti. 
Para elevar a nossa oração. Um canto de 
alegria surge entre nós, em adoração ao 
teu eterno amor. (bis)

3. SAUDAÇÃO 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.  Ass: Amém.

P. Irmãos e irmãs, que o Pai vos acolha 
como � lhos e � lhas muito amados, na 
graça e na paz de nosso Senhor Jesus 
Cristo e na comunhão do Espírito Santo. 
Ass: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

4. ATO PENITENCIAL
P. O pecado gera violência, perseguição 
e morte. É alimentado pela soberba, pela 
ganância e pela busca das satisfações 
pessoais e mundanas. O Senhor, porém, 
tem misericórdia de nós, concede-nos o 
perdão e nos renova para praticarmos so-
mente o bem. (silêncio)

P. Senhor, pelas vezes que fomos arro-
gantes, causando divisão e sofrimento 
para os outros, tende piedade de nós. 
Ass: Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, pelas vezes que deixamos de 
cumprir nossas obrigações junto à nossa 
comunidade e à nossa família, tende pie-
dade de nós.
Ass: Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, pelas vezes que, por medo da 
perseguição, não testemunhamos nossa 
fé em Cristo, tende piedade de nós. 
Ass: Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso, tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Ass: Amém.

5. HINO DE LOUVOR 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. / Senhor Deus, 
Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso./ 
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos,/ 
nós vos adoramos, nós vos glori� ca-
mos, / nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. / Senhor Jesus Cristo, Fi-
lho Unigênito,/ Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade de 
nós. / Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. / Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de nós. / 
Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, / só 
vós o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Es-
pírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 

6. ORAÇÃO
P. OREMOS (silêncio): Senhor nosso Deus, fa-
zei que a nossa alegria consista em vos servir 
de todo o coração, pois só teremos felicida-
de completa servindo a Vós, o criador de  to-
das as coisas. P. N. S. J. C.  Ass: Amém.

O Deus libertador vai intervir no mundo, 
vai derrotar o que oprime e rouba a 
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vida e vai fazer com que nasça esse “sol da 
justiça” que traz a salvação. A nossa missão 
de discípulos em caminhada na história é 
nos comprometer com a transformação do 
mundo, enquanto esperamos a vida de� ni-
tiva. Não temos o direito  de nos instalarmos 
no comodismo,  evitando dar a nossa con-
tribuição para  a construção do Reino.

7. PRIMEIRA LEITURA 
(Ml 3,19-20a)

Leitura da Profecia de Malaquias:
Eis que virá o dia, abrasador como 

fornalha, em que todos os soberbos 
e ímpios serão como palha; e esse dia 
vindouro haverá de queimá-los, diz o Se-
nhor dos exércitos, tal que não lhes dei-
xará raiz nem ramo.

Para vós, que temeis o meu nome, nas-
cerá o sol da justiça, trazendo salvação 
em suas asas.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

8. SALMO RESPONSORIAL  
(Sl 97)

Ass:  O Senhor virá julgar a terra intei-
ra; com justiça julgará.

— Cantai salmos ao Senhor ao som da 
harpa e da cítara suave! Aclamai, com os 
clarins e as trombetas, ao Senhor, o nos-
so Rei!

— Aplauda o mar com todo ser que nele 
vive, o mundo inteiro e toda gente! As 
montanhas e os rios batam palmas e 
exultem de alegria.

— Exultem na presença do Senhor, pois 
Ele vem, vem julgar a terra inteira. Jul-
gará o universo com justiça e as nações 
com equidade.

9. SEGUNDA LEITURA 
(2Ts 3,7-12)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses:

Irmãos: Bem sabeis como deveis seguir 
o nosso exemplo, pois não temos vivido 
entre vós na ociosidade. De ninguém re-
cebemos de graça o pão que comemos. 
Pelo contrário, trabalhamos com esforço 
e cansaço, de dia e de noite, para não 
sermos pesados a ninguém. Não que não 
tivéssemos o direito de fazê-lo, mas que-
ríamos apresentar-nos como exemplo a 
ser imitado.

Com efeito, quando estávamos entre 
vós, demos esta regra: “Quem não quer 

trabalhar, também não deve comer”.
Ora, ouvimos dizer que entre vós há al-

guns que vivem à toa, muito ocupados 
em não fazer nada. Em nome do Senhor 
Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a 
estas pessoas que, trabalhando, comam 
na tranquilidade o seu próprio pão.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

10. ACLAMAÇÃO 
AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

Levantai vossa cabeça e olhai, pois, a vos-
sa redenção de aproxima!

11. EVANGELHO (Lc 21,5-19)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo  segundo † Lucas.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

Naquele tempo, algumas pessoas co-
mentavam a respeito do Templo que era 
enfeitado com belas pedras e com ofer-
tas votivas.

Jesus disse: “Vós admirais estas coisas? 
Dias virão em que não � cará pedra sobre 
pedra. Tudo será destruído”.

Mas eles perguntaram: “Mestre, quando 
acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de 
que estas coisas estão para acontecer?”

Jesus respondeu: “Cuidado para não 
serdes enganados, porque muitos virão 
em meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ e ainda: 
‘O tempo está próximo’. Não sigais essa 
gente! Quando ouvirdes falar de guerras 
e revoluções, não � queis apavorados. É 
preciso que estas coisas aconteçam pri-
meiro, mas não será logo o � m”.

E Jesus continuou: “Um povo se levan-
tará contra outro povo, um país atacará 
outro país. Haverá grandes terremotos, 
fomes e pestes em muitos lugares; acon-
tecerão coisas pavorosas e grandes sinais 
serão vistos no céu.

Antes, porém, que estas coisas aconte-
çam, sereis presos e perseguidos; sereis 
entregues às sinagogas e postos na pri-
são; sereis levados diante de reis e gover-
nadores por causa do meu nome. Esta 
será a ocasião em que testemunhareis a 
vossa fé.

Fazei o � rme propósito de não planejar 
com antecedência a própria defesa; por-
que eu vos darei palavras tão acertadas, 
que nenhum dos inimigos vos poderá 
resistir ou rebater. Sereis entregues até 
mesmo pelos próprios pais, irmãos, pa-

rentes e amigos. E eles matarão alguns 
de vós.

Todos vos odiarão por causa do meu 
nome. Mas vós não perdereis um só � o 
de cabelo da vossa cabeça.

É permanecendo � rmes que ireis ga-
nhar a vida!”

– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

12. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
criador do céu e da terra, / e em Jesus 
Cristo seu único Filho, nosso Senhor, / que 
foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; /nasceu da Virgem Maria;/ pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi cruci� cado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia,/
subiu aos céus; / está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, / donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. / 
Creio no Espírito Santo; / na Santa Igreja 
católica; / na comunhão dos santos; / na 
remissão dos pecados;/ na ressurreição 
da carne; / na vida eterna. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P.  Em novembro, toda a Arquidiocese de 
Juiz de Fora, da qual faz parte nossa Paró-
quia da Glória, se une para celebrar o Mês 
do Dízimo, que neste ano tem como tema 
"De graça recebestes, de graça deveis ofere-
cer". (Mt 10,8). 
  Na entrada desta celebração, você rece-
beu um folder, preparado pela Equipe Ar-
quidiocesana da Pastoral do Dízimo, com 
informações sobre a destinação do seu 
Dízimo e as preces, que rezaremos agora. 

Comentário:

Hoje a Igreja, em todo o mundo, cele-
bra o DIA MUNDIAL DOS POBRES, 

instituído pelo Papa Francisco. Neste 
sentido, o Pontí� ce quer nos levar a re� e-
tir sobre as injustiças, o desprezo e a in-
tolerância que tomam conta do mundo 
moderno e nos pede gestos concretos de 
solidariedade. Em nossa Paróquia, a As-
sistência Social Nossa Senhora da Glória 
é o lugar em que podemos colocar nossos 
dons a serviço dos mais abandonados. 
    Neste � nal de semana nos unimos em 
torno do DOMINGO SOLIDÁRIO, para 
estar em comunhão com tantas famílias 
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que procuram a nossa ajuda. Em dezembro, 
o Ambulatório pretende doar 100 cestas de 
Natal e, por isso, sua contribuição é funda-
mental. Faça a sua doação de alimentos 
avulsos, cestas ou dinheiro no Mercadinho 
da Caridade, montado na entrada da Igreja 
da Glória ou na Capela São Roque! A entre-
ga destas cestas acontecerá no dia 13 de 
dezembro.

14. CANTO DAS OFERTAS
1. Vou te oferecer a vida e tudo que eu já 
sei viver: tempo e trabalho, amor que eu 
espalho, são coisas que me fazem crer.

2.  Vou te oferecer o pranto, aquilo que é 
meu sofrer.  Paz que ainda não sei e tudo 
que errei,  são coisas que me fazem crer.

Pão e vinho são sinais do teu amor: 
nele eu vou saber viver. Alegria e dor 
eu vou te oferecer, são coisas que me 
fazem crer. (2x)

15. ORAÇÃO SOBRE 
AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso 
sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-
-poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício para glória de seu nome, para 
o nosso bem e de toda a Santa Igreja.

P. Concedei, Senhor nosso Deus, que a ofe-
renda colocada sob o vosso olhar nos al-
cance a graça de vos servir e a recompensa 
de uma eternidade feliz.  Por Cristo, nosso 
Senhor.  Ass: Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
 (Missal pág. 495)

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.

Pres: É justo e nos faz todos ser mais san-
tos louvar a Vós, ó Pai, no mundo inteiro, 
de dia e de noite, agradecendo com Cris-
to, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacer-
dote verdadeiro que sempre se oferece 
por nós todos, mandando que se faça a 
mesma coisa que fez naquela ceia derra-
deira. Por isso, aqui estamos bem unidos, 
louvando e agradecendo com alegria, 
juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz 
dos santos todos, para cantar (dizer):
Ass: Santo, Santo, Santo...

P: Senhor, vós que sempre quisestes � car 

muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por Ele, mandai 
vosso Espírito Santo, a � m de que as nos-
sas ofertas se mudem no Corpo e no San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo
Ass:  Mandai vosso Espírito Santo!

P: Na noite em que ia ser entregue, ce-
ando com seus apóstolos, Jesus, tendo 
o pão em suas mãos, olhou para o céu e 
deu graças, partiu o pão e o entregou a 
seus discípulos, dizendo:
“TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS”.

P: Do mesmo modo, no � m da ceia, to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípu-
los, dizendo:

“TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE 

DA  NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ  
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 

PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”.

P: Eis o mistério da fé!
Ass: Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e se 
� ca esperando sua volta.

P: Recordamos, ó Pai, neste momento, a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua res-
surreição e ascensão; nós queremos a 
vós oferecer este Pão que alimenta e que 
dá vida, este Vinho que nos salva e dá co-
ragem.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P: E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue d'Ele oferecidos, o Espíri-
to nos una num só corpo, para sermos um 
só povo em seu amor.
Ass: O Espírito nos una num só corpo!

P: Protegei vossa Igreja, que caminha nas 
estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a 
vós, na vossa paz.
Ass: Caminhamos na estrada de Jesus!

P: Dai ao Santo Padre, o papa Francisco, ser 
bem � rme na fé, na caridade, e a Gil Antônio, 
que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar 
o seu rebanho.
Ass: Caminhamos na estrada de Jesus!

P: Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José, 
seu esposo, os apóstolos e todos os san-
tos, que na vida souberam amar Cristo e 
seus irmãos.
Ass: Esperamos entrar na vida eterna!

P: A todos os que chamastes para outra 
vida na vossa amizade, e aos marcados 

com o sinal da fé, abrindo vossos braços, 
acolhei-os. Que vivam para sempre bem 
felizes no reino que para todos preparas-
tes.
Ass: A todos dai a luz que não se apaga!

P: E a nós, que agora estamos reunidos e 
somos povo santo e pecador, dai forças 
para construirmos juntos o vosso reino, 
que também é nosso. POR CRISTO, com 
Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.  Ass: Amém!       

    

17. CANTO DE  COMUNHÃO I
1. Ao recebermos, Senhor, tua presença 
sagrada, pra con� rmar teu amor, faz de 
nós sua morada. Surge um sincero lou-
vor, brota a semente plantada, faz-nos 
seguir teu caminho, sempre trilhar tua 
estrada.

Desamarrem as sandálias e descansem. 
Este chão é terra santa, irmãos meus. 
Venham, orem, comam, cantem, ve-
nham todos... e renovem a esperança 
no Senhor. (bis)

2. O Filho de Deus com o Pai e o Espíri-
to Santo. Nesta Trindade um só ser, que 
pede a nós sermos santos. Dai-nos Jesus 
teu poder de se doar sem medida, deixa 
que compreendamos que este é o sentido 
da vida.

3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó 
Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encon-
tro do Pai Santo. Sem descuidar dos irmãos, 
mil faces da tua face, faze que o coração sin-
ta a força da caridade.

18. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Quanto amor existe neste altar, tan-
ta vida para celebrar. Gente que aqui se 
uniu, pôs as mãos e o coração. E em cada 
detalhe veio preparar. Flores para enfeitar, 
velas para iluminar. Tudo en� m pra cele-
brar.

O amor maior chegou assim. Se fez ser-
vo para o outro, deu sentido ao nosso 
encontro. Nossa união, o vinho e o pão: 
eis o milagre desta comunhão. 

2. Quanta harmonia neste altar! Tanta vida 
para celebrar. Gente que aqui chegou, o 
seu tempo dedicou. E em cada ensaio 
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veio preparar. Instrumentos pra tocar, vo-
zes para entoar, tudo en� m pra celebrar. 

3. Quanta história existe neste altar! Tanta 
vida para celebrar. Homem que se consa-
grou, sacerdote se tornou. E em cada mo-
mento traz o céu a nós. Desde jovem de-
cidiu ao Senhor se abandonar, tudo en� m 
pra celebrar!

19. ORAÇÃO APÓS 
A COMUNHÃO
P. OREMOS (silêncio): Tendo recebido em 
comunhão o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaris-
tia, que ele mandou celebrar em sua me-
mória, fazer-nos crescer em caridade. Por 
Cristo, nosso Senhor.  Ass:  Amém.

20. REZANDO PELO 2º SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

P. No dia 7 de dezembro terão início os tra-
balhos do 2º Sínodo Arquidiocesano. Reze-
mos para que este importante momento de 
nossa Igreja Particular de Juiz de Fora traga 
muitos frutos para nossas atividades paro-
quiais.

LADO A: Senhor, estamos vivendo o 2º 
Sínodo da Arquidiocese de Juiz de Fora,  
uma Igreja sempre em missão. Vimos pe-
dir a luz, a força, a sabedoria para este mo-
mento tão importante  para o crescimento 
de nossa vida eclesial.
LADO B: Queremos agradecer-vos pelas 
inúmeras graças concedidas nestes 10 
anos que se passaram desde o 1º Sínodo. 
Aumentai em nós o ardor missionário nos 
três campos de nossa ação pastoral: terri-
tório da Arquidiocese, com suas 37 cidades 
e 91 paróquias, a Diocese de Óbidos, no Es-
tado do Pará, e o Haiti.
LADO A: Despertai em nossas crianças, jo-

vens e adultos um grande amor ao pedido 
de Jesus: “Proclamai o Evangelho pelas ruas 
e sobre os telhados” (cf. Mt 10,27).  Alimen-
tai em todos nós o propósito de sermos 
sempre uma Igreja em saída.
LADO B: Dai-nos a santa coragem de, hu-
mildemente, chamar à conversão os que 
andam afastados ou nos caminhos do erro 
e da perdição.
TODOS: Ó Maria Santíssima, serva � el e 
bondosa, volvei para nós os vossos olhos de 
misericórdia e amparai-nos nas atividades 
deste novo período. Santo Antônio, nosso 
Padroeiro, rogai a Deus por nós. Amém.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

22. CANTO FINAL

Em Tempo

Acesse www.paroquiadagloria.org.brAcesseAcesse wwwwww.paroquiadagloria..paroquiadagloria.org.brorg.br

             NOVENA DE NATAL 2019 - O livro com 
as re� exões pode ser adquirido na Secre-
taria Paroquial por apenas R$ 2,00. Neste 
ano, a novena, organizada pela Província 
Eclesiástica de Juiz de Fora, terá como tema 
"Ide e anunciai" (Mc 16,15) e, pela primeira 
vez, contará com um site (www.novenade-
natal.com). Neste espaço, a comunidade 
poderá ter acesso a sugestões para a rea-
lização da novena nos grupos, artigos e 
cantos e ainda partilhar experiências e testemunhos dos grupos 
missionários da novena. 

Ritos
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                            CANTATA DE NATAL DO COLÉGIO SANTA CATARINACANTATA DE NATAL DO COLÉGIO SANTA CATARINACANTATA DE NATAL DO COLÉGIO SANTA CATARINACANTATA DE NATAL DO COLÉGIO SANTA CATARINA -  - Abre a tem-Abre a tem-
porada de concertos natalinosporada de concertos natalinos na Igreja da Glória na Igreja da Glória, , no dia 6 de dezem-no dia 6 de dezem-
bro, às 20h. bro, às 20h. A entrada é franca.A entrada é franca.

           FEIRA DE NATAL DO AMBULATÓRIO – Será entre os dias 2 e 13 
de dezembro, na sede da instituição,  à Rua Senador Feliciano Pena, 
187, Mariano Procópio, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h, de 
segunda a sexta-feira. Ótima oportunidade para adquirir lindos artigos 
natalinos produzidos nas o� cinas oferecidas pela entidade.

             MINICONCENTRAÇÃO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO DA FORA-
NIA SANTO ANTÔNIO – No próximo domingo, dia 24, entre 8h e 16h, 
os membros dos grupos de Apostolado da Oração da Forania Santo An-
tônio, da qual faz parte a Paróquia da Glória, estarão reunidos na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima. A intenção é celebrar os 175 anos do trabalho 
do Apostolado no mundo.

  Jovem, venha ser um Missionário Redentorista!
          Entre em contato conosco!

           PASTORAL VOCACIONAL 
          REDENTORISTA

 Whatsapp: (31) 99979-3523 
contato@vocacionalredentorista.com.br
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